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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ِر�ات، ومعه ُعْهَدة مالیَّة تمَّ : محاِس هذا �قول ه عطاؤها ل إب، محاسب �عمُل في إحدى الشَّ

ِر�ة، مثل: التلفون، والكهر�اء، وغیرها، وهو �ستخدمه عض �ا في لیقوم �سداد فواتیر الشَّ
خصیة، أو ألصدقائه، أو �قومُ   ثمَّ �ستردُّ  �إقراض أحد زمالئه، األحیان في سداد أمورِه الشَّ

، �قوم لشخصیةا المبالغ التي �ستخدمها في أموره اا، وأ�ًض أقرضه لزمالِئه الحقً المبلغ الذي 
ْهري،�استردادها �جرِّ  التصرف  بهذا یتصرَّف في العهدة فهل له أنْ  د أْن یتقاضى راتبه الشَّ

 وغیره، أم ال؟
 لمباشر ایَره وهل إذا أخبر مدیره المباشر بذلك، ووافقه، هل �كون علیه شيٌء، علًما �أنَّ مد

 ما إلى آخره.أفتونا، و�لى ل الحال  -أي: مالك–لیس صاحب 
وات من �عهد إلیهم �مثل هذه األمور، بل �عض من یتولَّى قبض الزَّكَ هذا یتصرَّف فیه �ثیٌر م

دقات واإلعانات للمحتاجین من األغنیاء تجُده یتصرَّف شی قِت ي الو من هذا التَّصرُّف ف ًئاوالصَّ
ي فاس یه لهذه األموال، هو و�یل عن فقراء، و�ذا جاء في وقِت البذل عند النَّ الذي ال ُ�حتاج إل

َنة، فبدًال  ا؛رمضان مثًال أخذ لهذه األسَرة عشر�ن، ثالثین ألفً  تكون  ن أنم لینفق علیها طول السَّ
كل –جی�ا ر�ال تدجامدة في رصیدِه في البْنك یتصرَّف فیها، و�نِفق علیِهم من راِتِبِه، یردُّ هذه األمو 

، اضمونً ضرر، إذا �ان المال م ظهر لذلك أيُّ وال �َ  ،على قدِر المال-اشهر ألفین أو ألفین ونصفً 
دُه بدوِن تأخِ �حیث إذا جاَء وقُت الحاجة سَ  اال �ظهر لُه ضرر إذا �ان المال مضمونً  ِكْن لیر، دَّ

ِرَ�ة هذا ا یبقى أنَّ االستئذان ال ُبدَّ منه، إَذا أخذَ  ما  مل: أنتَدة، قاه ُعهْ أعطوه إ�َّاو لمبَلغ، من الشَّ
د لكم،  أن لكم إال ا بي، إذشيء في وقِته، ولو من رات لیس لكم علّي إال أن أسدد لكم في �لأسدِّ

 .أذنوا له األمر ال �عدوهم
ِه في �لِّ ه عَلیْ إذا اسَتَلم للفِقیر صاَر نائًبا عنُه و�رَئْت ُعْهَدُة الغنّي �ستأِذُن الفقیر في أْن ینفقَ  

ُه �عینه، �عني هذه  ،شهر مبلغ �ذا، فأذنه الفقیر وجعلها �مثا�ة الو�یل له فالمال ال یلزم ردُّ
رط لیست مقصودة لذاتها، الشَّ  هاألموال �األرقام �ذا و�ذا هي التي ینفق منها على الفقیر ألن

د أو األول واألهم: أنْ  ال �ستطیع أن ینفق على  ال �أِتي في وقت الحاجة وال �ستطیُع أْن �سدِّ
ًفا فضولی�ا في أموال المشار�ع الخیر�َّة وُ�عرِّضها للتلف؛  الفقیر، مَع أنَّ �عَض النَّاس یتصرَّف تصرُّ

في أسواِق  وأواق األسهم، ُب ِبَها، و�م ضاع من األموال �سبب هذه التصرُّفات في أسْ �ضارِ 
 في أسواق �ذا. وأالعقار، 

على الوفاء في وقِت  ا�ضَمن، ال بدَّ من ضماِنه، و�كون قادرً  افً صرُّ ف تعلى �ل حال: یتصرَّ 
أن.  الحاَجة، �عَد استئذان صاحب الشَّ
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 ب:......الِ طَ 
 .نعم
 اِلب:......طَ 

صرف في األمواِل ا من الفقراء ال �حسنون التَّ �ثیرً  ا أنَّ مثل ما ذ�رنا مرارً  شكَّ أنَّ  ههو ما فی
ْیخُ  لهم ُینفقها علیهم طول العام قالوا: هاتها اآلن،  علموا وأخبرهم أن لَدْ�ه أمواًال نَُّه لو : أو�قول الشَّ

 و�یل عنهم. هُ من رضاهم؛ ألنَّ  ن اآلن، إذا لم یرضوا فاألمر ال �عدوهم. ال بدَّ و حن مضطر ن
 طاِلب:....

 .نعم
 طاِلب:....

 الحاجة. لكن ال �عرضون األموال للتلف وال یتأخرون بها عن وقتِ  ،كذلك األوصیة
 طاِلب:.....

ثمَّ عاَدت  ،حصل خالٌف بیني و�ین زوجتي و�قَیْت على إثرها عند أهلها سنة �املة�قول: 
ي أشیاَء أقلقتني �ثیًرا، منها عدُم استقبال والدتي في الَمْنِزل، و�ذا ذهبُت و�دأت تطلب منِّ 

 ما العمل؟ف ول: ال أر�د مقابلتها، اذهب وحدك.تق -وهي خارج الر�اض-لز�ارتها 
م هي اُألم، إذا �ان م هي األّم، الُمقدَّ فال سمع طلباتها تؤثِّر في برَِّك ألمِّك  تعلى �ل حال: المقدَّ

َمُتك، ولَك الِقوامة علیها، وعلیها طاعُتك وخدْ سكِّْنها ْن تنفق علیها وتؤو�ها، تُ وال طاَعة، علیَك أ
 لِكن أن تحول بینك و�ین أمِّك، فال.

ها تمَنُع أمَّك من ز�ارتك في بیتك هذا لیَس ب إلى أمِّك األمر سهل، ال تذهب، و�ونُ ها ال تذهكونُ 
د و�قارب، واللبیب �ستطیع أْن یتعامل في مثِل هذه  إلیها، إنَّما هو إلیك، فعلى اإلنسان أْن �سدِّ

األمِّ  یاسة في مثل هذا أَنه إذا ذهب إلىسِّ الُیرضي الجمیع، ُیرضي الجمیع، و  الظُّروف تعامًال 
ذ�ر عن زوجته أشیاء، وأنَّها تحبُّها وتدعو لها، وتفعل، وتترك، و�ذا ذهب للزوجة مثل ذلك، 

األمور �ثیًرا،  ألمه قال: هذا من فالنة، والعكس، خفَّتِ  ةً و�هذا تأتلُف القلوب، و�ذا أحضر هد�َّ 
 �هللا المستعان.

ین بلَّة.بل یتصرف تصرفات ق ،لكن �عض النَّاس ما �حسن التَّصرُّف  د تز�د الطِّ
 ؟: لو �انت زوجتي تمیُل لقوٍل مرجوٍح عندي، وهو راجٌح عندها، فهل لي إلزامها برأیي�قول
 المنیِّر �التشدید أو �التخفیف.ابن 

، وناصر الدین صاحب "الحاشیة" على "البخاري  مناسبات"المنیر صاحب ابن إذا �ان القصد 
 هو �التشدید.فالبخاري 
 زوجتي تمیُل لقوٍل مرجوح عندي، وهو راجٌح عندها، فهل لي إلزامها برأیي؟ �انت و�قول: ل
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ك فال تلزمها، وال تلزمك إالَّ �شيٍء یتعدَّى أمُرُه إلیك، لو اختارت عدم إذا �انت من أهِل النَّظر مثلِ 
َرَجِة الحجاب مثالً   ،األولى، وأنت ترى رجحان الحجاب، وال شكَّ أن �شفها لوجهها �سیُئ إلیك �الدَّ

ائق بدون مَ فَ  رم، وتقول: یوجد من ُ�فتي وأنا أمیل إلى حْ یلزمها قولك، إذا رأت أنَّها تر�ب مع السَّ
 ك تتضرر بهذا.هذا القول، نقول: ال سمع وال طاعة، تلزمها �قولك؛ ألنَّ 

عة، السفر �الطائرة ال �حتاج إلى محرم �ما �فتي �ه �عضهم، تقول: ال سمع وال طا إذا قالت: إنَّ 
ة فهي ترى، مثًال  ترجح قول  تلزمها برأ�ك؛ ألنَّ هذا ضرره یتعدَّى إلْیك، أمَّا أمور العبادات الخاصَّ

ة، �لُّ إنسان بیَنُه  وأابن �از  وأشیخ اإلسالم  ابن عثیمین أو فالن أو عالن، العبادات الخاصَّ
 .یراها. ما علیك منهاال، ابن القیم ما  :و�ین ر�ِّه، وأنت تلزمها �جلسة االستراحة وتقول

 مأمانها تخرج سافَرة �اشفة عن وجهها لكن فرق بین ما یتعدى ضرره إلیك، �عني �وْ  
فلَك أْن تمنعها من هذا، �ل ضرر یتعدَّى إلیك  ،�سيء إلیكارع وجیرانك و�ذا، في الشَّ ك و ممحار 

و ما یرى تغطیة الوجه فلك منعها منه و�لزامها  �ما تراه أنت، لكن اإلشكال في العكس، إذا �ان ه
؛ ألنَّ هذا وهي تراه، هل له أن یلزمها؟ لیس له ذلك، المسألة �عمل فیها �االحتیاط من الجانبین

 �سيُء إلْیها، فاإلساءُة مرفوضة ال إلیك وال إلْیها.
 طاِلب:....

 .نعم
 طاِلب:....

 ور.النظر في أكثر، في الوقت الحاضر برزَن أكثر من الذ� ما یراه فیال، ال، 
 طالب:.....

 ما یؤثر، ما یؤثر، ماذا تقول في عائشة؟ استدر�ت على الصحا�ة الكثیر. ال، ال،
وهل �ل  ؟ما الفرق بین المذهب، والروا�ة في المذهب، والوجه والتخر�ج في المذهب�قول: 

 وهل یوجد أمثلة لذلك؟ ؟أو ال هاالمذاهب الفقهیة تخرج على قول إمام
لعبد القادر بن بدران، �تاب  "إلى مذهب اإلمام أحمد في �تاب "المدخلأن �قرأ السائل  نصیحتي

ا "وفیه فوائد ولطائف �ستفید منها طالب الع ،نافع ونفیس المدخل" لم في المذهب وغیره، مهم جد�
ا �ستفید في مقدمة "اإلنصاف" أو "الخاتمة الجامعة" فیه أو "مقدمة الفروع" أ�ًض  هذا، ولو قرأ

 ة شرح المهذَّب" للنووي، المسمى "المجمع".ا، و"مقدمكثیرً 
هل األمین إذا تعدى، ثم عاد إلى الوفاق هل �ضمن �عد ذلك إذا تلف المال من غیر تعدٍّ �قول: 

 وال تفر�ط؟
ِل األْمر دخل الماُل في ضماِنه،.  ال، إذا تعدَّى في أوِّ
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 كاة له وال�ة على الفقراء؟وهل الو�یل على الزَّ 
عطاه ز�اته قال: وزع عن األغنیاء، الغني أ  اذا �ان نائبً له وال�ة علیهم، و�ف نهمع إذا �ان نائبا 

عن فقراء، فإنَّه یراعي  امَّا إذا �ان نائبً أة الغني یلزمه أن یوزعها فوًرا، نزلعلى الفقراء فهو �م
 مصلحتهم.

لى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وع
 أجمعین.

وما زال الحدیث في قصة هرقل مَع أبي سفیان من روا�ة ابن عبَّاس، وهو آخر حدیٍث في بدِء 
 الَوحي، �قول:

وساَر هرْقُل، ثم �تَب هرقُل إلى صاحٍب له برومَیة، و�ان نظیره في العلِم، وساَر هرقُل إلى "
 ِحْمص".

كسر ثمَّ السكون، ِحْمص، على وزن ِهْند، قال �اقوت: "حمص، �ال ،"سار هرقل إلى حمص"
اُد مهملٌة، بلٌد مشهوٌر قد�ٌم �بیٌر  �الكْسر" �عني �كسر الحاء المهملة ثمَّ سكون المیم، "والصَّ

ر". هذا في "معجم البلدان" لیاقوت، " ر، وفي طَرِفه القبلّي قر�ٌة  مسوَّ بلٌد مشهوٌر قد�ٌم �بیٌر مسوَّ
ر، وفي طَرِفه القبلّي قلعٌة  حصینٌة على تلٍّ عاٍل، �قول �اقوت: بلٌد مشهوٌر قد�ٌم �بیٌر مسوَّ

ر  ر و�ؤنَّث، ُیذ�َّ حصینٌة على تلٍّ عاٍل �بیرة، وهي بین دمشق وحلب في نصِف الطَِّر�ق، ُیذ�َّ
و�ؤنَّث، بناُه رجٌل ُ�قاُل لُه: ِحْمص بن المهر بن جان بن مكَنف، وقیل: ِحمص بن ِمْكَنف 

 .العملیقي
رضي هللا –: و�حمص من المزاراِت والمشاِهد مشهُد عليِّ بن أبي طالب -�اقوت–قال  ثمَّ  
، ثم قال: و�حمص من المزاراِت ، فیِه عاموٌد فیه موضُع إصبعه، رآه �عُضهم في المنام-عنه

، فیِه عاموٌد فیه موضُع إصبعه، رآه -رضي هللا عنه–والمشاِهد مشهُد عليِّ بن أبي طالب 
ؤ�ا ُمفادها أثر إصبع علي بن أبي طاِلب، ثمَّ �عُضهم في ال ؤ�ا، والرُّ منام". ثمَّ على إْثر هذه الرُّ

یطان حر�ٌص على مثِل هذه األمور، یتراءى  ْرُك األكبر؛ ألنَّ الشَّ �عد ذلك ُ�ْصَنع وُ�زاَول فیه الشِّ
نَّاس قلو�هم إلى البدع في المنام موضع إصبع، وال ،للنَّاِس في المناِم، ثمَّ �عَد ذلك ُیلبِّس علیهم

لُ  یطان یز�َّن لهم هذه الِبَدع، وُ�سوِّ لهم، و�جرُّهم إلى  أسرع منها إلى السیل في منحدره؛ ألنَّ الشَّ
ین وهم ال �شعرون،  و�ماذا ثبت  هذا؟ موضع إصبع ماأن �صلوا إلى حدٍّ �خرجون فیه من الدِّ

هذا الباب النَّاس ُ�سَتْغَفُلون، ُ�ْسَتْغَفُلون،  برؤ�ا؟ برؤ�ا! هذا موضع إصبع علّي، في أم بتوارث هذا
ْنع و�قول: هذا سیف عليوُ�صدِّ  بن أبي  قون ما ال �قبله عقل، �أتي شخص �سیف حدیث الصُّ

یل دخل مكحلة، هذا المِ الضت على �عِض الزوَّاِر في مْصر، قال: هذه طاِلب! و�أتي �مكحلة ُعر 
الة والسَّ –في عین الرَّسول   كحلة الرَّسول!، هذه مُ -المعلیه الصَّ
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وَّار: هذا مصحف الرسول  علیه –وفئاٌم من النَّاس �صدقون بال عقل وال رو�َّة حتَّى قیل لبعِض الزُّ
 .-الصالة والسالم
!  إلى هذا الحدِّ

ُحون، الرسول له مصحف؟ ما فی علیه الصالة –مصحف على وقت الرسول  هو�تبرَّكون و�تمسَّ
َقة مَن الِعظام والُعُسب والحصى قرآن محفوظ ال -والسالم دور، ومكتوب على أشیاء متفرِّ �الصُّ

علیه –وجلود، وما أشبه ذلك، یؤتى �مصحف مزخرف مذهَّب، قال: هذا مصحف الرَّسول 
الم الُة والسَّ  !-الصَّ

قون،  عرة، وقد أثر هذه الرؤ�ا، وهو موضع إصبع وضر�ح الشَّ  انظروالغوغاء من الناِس �صدِّ
في �شمیر، یتبرَّك بترا�ه و�باع ماؤه مثل ما یباع دهن  اًرا من أكبر األضرحة في العاَلمذ�رناه مر 
 ون المیاه من تحته، ثمَّ ُتباع من الِجهة األخرى.رُ جْ ْوَلة، �ُ العود �التَّ 

وله مشاهد في مواضع متعددة  -صلى هللا علیه وسلم–مؤلِّف �تب عن الُحَسْین سبط رسول هللا 
ام، المشهد الحسیني، والكاتب هذا �قول: وِمن الداللة الواِضحة  في العراق، وفي مصر، وفي الشَّ

اِخل من ارتیاِح النَّفِس. ر�ف موجود هنا، ما �جده الدَّ ِة هذا الَمْشَهد، وأنَّ الرَّْأس الشَّ  على صحَّ
وُ�دَعى  وُ�طاف �ه،إلى هذا المظهر من ارتیاح النفس؟ اخل هذا الدلیل، هذا دلیل، ما �جده الدَّ 

 ه، لیس له إالَّ رْأٌس واِحد.ر من دوِن هللا وهو وهم ال حقیقَة لُه؛ ألنَّ المجزوم �ه أنَّ الُحسین �غی
المقصود: أنَّ مثل هذه الفتن التي ابتلیت بها األمَّة في �ثیٍر من األقطار المنتسبة إلى اإلْسالم 

من في الدنیا واآلخرة إال بتحقیق ، وال أ-جلَّ وعال–لها حضور ولها جمهور؛ ابتالء من هللا 
 التوحید، هذه رؤ�ا تقول: ههنا أصبع علي بن أبي طالب.

قال: أین عقولنا �ا رسول هللا حینما نعبد التمرة فإذا جعنا  -ضي هللا عنه–ُیذ�ر عن عمر 
 .»أخذها �ار�ها«أكلناها؟ قال: 

رضي هللا –علي هنا صبع أن إثر رؤ�ا، طیب افترض إ�عني موضع إصبع على  ،سبحان هللا
؟ مخلوق، نعم، محبَّة هؤالء یتقرَّب قته، أو رأس الحسین موجود، و�عدموجود حقی -عنه وأرضاه
ُل إلْیه ال ِبذواِتِهم، الَبَرَكة إنَّما جعلها هللا  -جلَّ وعال–بها إلى هللا  في  -جلَّ وعال–وطاعٌة یتوسَّ

الم–نبیِّه  الة والسَّ ال تتعدَّى ألحد، وال ُ�ْعرف أنَّ أحًدا جاء بولده ألبي وهذه الَبَركة  -علیه الصَّ
 �كٍر أو عمر من أجِل أْن �حنَِّكه لتحلَّ الَبر�ة، هذا أبًدا.

يء الكثیر من هذا النَّْوع، في رحلة ابن �طوطة، �قول أنه ن طالع �تب الرّ مَ  حالت وجد من الشَّ
، فقال لي: �أنك تنتظُر منِّي أْن دخل على شخص وال ینكر ممن یدعى أنَّه من أعلِم األولیاء

ْبُت من معِرفته ما في قلبي، ثمَّ انتقلت  أْهِدي إلْیَك ُجبَّة، قال: صدقت، فأعطاه جبَّة، قال: فتعجَّ
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 في ما �یف تعجب من معرفته -قبل أن أحدثه �القصة- إلى بلٍد آخر فقال لي: �یف تعَجب
ق وال �علِّ  ،هذا ینقله ابن �طوطة ،-عافیةنسأل هللا السالمة وال–قلبك وهو یتصرف في الكون 

فیه قبر فالن، أو  :مكان �قال لیصعد إلى ؛هر الكامل �طلع إلى جبلعلیه، وهذا �ثیر، �طلع الشَّ 
هم المشاهد والمعاِبد وآثار حالت، همُّ مع األسف أن هذا طا�ع �ثیر من الرّ و موطئ قدم فالن، 

وا�ات واألخبار في  اس في َنَهم إلى قراءةِ الحین على ما یزعمون، والنَّ األولیاء والصَّ  مثل هذِه الرِّ
اع في بَ حالت أغلى ما یُ جلَّت حكمته أن تكوَن هذه الرّ  قدْ و  -جلَّ وعال–هذه الرِّحالت، �هللا 

�ات هي أغلى ما ُیباع في ر ات والذ�رَ الكتب، مع عدِم حاجِة النَّاس إلیها، الرَّحالت والمذ�ِّ 
الحین، والبخاري، ومسلم، وهلل الحمد والمنَّة خص ما رْ األْسواِق، وأ ُیباع الُمصحف، ور�اض الصَّ

ر هللا على األمَّ   .ة ما تمسُّ إلیه الحاَجةأن �سَّ
ت أغلى الیَّاوأنتم تشاهدون فیما ُیَباع مَن الكمالیَّات والضرور�َّات والحاجیَّات تجدون الكم 

 .يءشالضرور�ات، الماء أرخص ات، أرخص شيء: ات، ثمَّ الحاجیَّ الكمالیَّ  :شيء، أغلى ما ُیباع
َع علیِهم، لكن م -جلَّ وعال–هللا المقصود أنَّ    ن �ضیِّقن أراد ألم ُ�ضیِّق على َخْلِقه، بل وسَّ

ع دَ البِ  ملیة إلىات العبدًءا من المحرَّم -جلَّ وعال–ما حرَّم هللا  اعلى نفِسِه یتحمَّل، لكن إ�َّاُه و��َّ 
لى صَل إأن � لِ نسان ینفق األموال الطائلة من أجْ تجد اإل ،- السالمة والعافیةنسأل هللا–والشرك 

ع لبدَّ اقْبر، �حصل له من المشقَّة أكثر مما �حصُل لُه في الحّج، حتَّى ُوِجد عند �عِض طوائف 
لوا الحجَّ إلى مشاهِ "مناسك المشاهد" ألَّفوا في مناِسِك المشاهد،  ى حجِّ عل ِهمدِ ، بهذا االسم، وفضَّ

المَة والعافَیة–االستدراج  بیِت هللا الَحَرام؛ ي المكان فُحَسْین ال أسِ ر هذا ُیْثِبُت وجوَد  -نسأل هللا السَّ
ان جود، سبحنا مو إلى المكان، تجزم أنَّ الرْأس ه المدَّعى �مْصر، أنَُّه الرَّاحة النفسیَّة إذا دخلتَ 

 هللا!
ین أُ  یُن في الشِّ ین في الشِّ  ینُ برز قبُر محیي الّدین، �قولون: إذا دخلِت السِّ قالوا: إذا دخلِت السِّ

املطان سلیم، والشِّ ین: السُّ ُأبرز قبُر محیي الّدین، السِّ  ، ي�َعرَ  ن بني الدیوالقبر قبر محی ،ین: الشَّ
 على ما �قولون.

ْعي إلى إزالتها ِمْن أعظِم بل أعظُم القُر�َ   افينَ ها تُ ألنَّ  اِت؛هذه األمور في غا�ِة الخطوَرة، والسَّ
المة والعافیة–رك األكبر الشِّ  مقتضى العقد والعقیدة األصل، هذا ات لِجهَ �عض ا -نسأل هللا السَّ

وا �الجیوش إذا ُغُزوا ف ر�ي، ة البن عخرجوا �فتوحات، الفتوحات المكیَّ ي بالِدِهم ما استعدُّ
ر شیمون هذا، وقد �حُصل في �عِض األحیان من و�نصِرف الجیش، یزع خ �اِب االبتالء �ما قرَّ

ن لشیطااتلبَّس یالمبتِدَعة قد یدعو الواحد منهم صاحب قبر فیجاب من داخل القبر،  اإلسالم، أنَّ 
 .و�جیبه؛ فتنة له، نسأل هللا العافیة
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 -علیه الصالة والسالم–فعلى اإلنسان أْن �ستمِسك �حبِل ِهللا الَمِتین، �كتا�ه وسنَّة نبیِّه  
نیا واآلخرة. شيء، من �لِّ  مة من �لِّ فیهما العص  ما ُ�خاف في الدُّ

–و�حمص من المزارات والمشاهد مشهد علي بن أبي طالب  -�قول �اقوت–�قول: "و�حمص 
 فیه عموٌد فیه موضوع إصبعه، رآه �عضهم في المنام". -رضي هللا عنه

ة، �ُ  رأى رؤ�ا مفاُدَها أنَّ هذا  اسعا من الیمن في القرن التَّ شخًص  نَّ إقال في �عض توار�خ مكَّ
الم–الموِضع الموجود هَو مولد النبي  الُة والسَّ علیه الصالة –رأى رؤ�ا أن الرسول  -علیه الصَّ

ى �المولد تكلم عنه األزرقي وغیره من د في هذا الموضع، مع أنَّ المكان المسمَّ لِ وُ  -والسالم
ة، لكن إنْ المتقدِّ  ِكن، و�الَّ قْبل وضع الدقیق من المكان فُیمْ �انت الرؤ�ا تحدد الم مین في مكَّ

�حددون المكان في جملته في  من معه من الفاكهي وغیرهقي ومَ رَ قي، األزرقي �الثَّاِلث، األزْ ر ز األ
د ؤ�ا هي التي حدَّ قیق من هذا المكان.هذا الموضع، لكَن الرُّ  ت المكان الدَّ

الثَّبات  و�سأله -جل وعال–مد هللا ، �حمن هذه الِبَدع -جل وعال–على �لِّ حال: َمْن عصمه هللا 
والِفَتن في آخِر الزَّمان ُتعرض  ،على ذلك؛ ألنَّ قلوَب العباد بین أصبعین من أصاِ�ع الرَّحمن

 �ها �ثیٌر من القلوب، �هللا المستعان.رَ شْ على القلوب فتُ 
في مصر، ودخل المسجد لیست  - عنهرضي هللا–رأس الحسین  ا اعتقد أنَّ �قول: لو أن إنسانً 

 األولى ترك الصالة في هذا المسجد أم ال؟وهل مسجد الحسین، ما حكم صالته، وصلى فیه �
نعم، األولى ترك الصالة في هذا المكان الذي ُیزعم فیه وجود هذا المكان، والذي نذر أْن ینحر 

من وثِن، هل فیها عیٌد من أعیاد  فیهاهل «: -علیه الصالة والسالم–النبي قال إبًال ببوانة، 
، وهذا على حد زعمهم، هذا المكان الموجود سواء �ان فیه »انحر«قال: ال، قال:   »الجاهلیَّة؟

عظَّم فلها أثر، ثمَّ قال: " ومن عجیب ما تأملُته أو لیس فیه، هذا الجهة التي ُتْقَصد ال شكَّ أنَّها تُ 
 من أمِر ِحْمص".

نَسج علیها وعلى أهلها القَصص �ما ینسج حمصي؟ ألنَّه یُ  هما فی ؟اأحد حمصي عندن هل یوجد
ر على �عِض الِجهات، �قول: "ومن عجیب ما تأملُتُه من أمِر ْص هنا في �عض الِجهات، وفي مِ 

 ماقتهم الَمَثل".رَ�ِتها الذین �فِسَداِن الَعقل حتَّى �ضرب �ححمص فساُد هواِئها وتُ 
قسم  -جلَّ وعال–بلد فیِه أنواع النَّاِس، فیه األذ�یاء، وفیه األغبیاء، هللا  كلُّ ف ، و�الَّ هذا فیما ُیذ�ر

 هذه المواهب على البلدان.
 .، هذه العاشرةالظاهر العاشرةنعم، 

 طاِلب:.....
 �صلُّون إلى غیر القبلة.
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 طاِلب:....
 .نعم

 طاِلب:....
 عجیب.

 طاِلب:....
 ، هللا المستعان.نعم

 طاِلب:....
 قر�ِّب.أو �ذا، �یف �عید  أراه بتقول: �هللا المحراب ما  والالمسجد 

قال: "وحمُص أ�ًضا �األندُلِس، وهم �سمُّون مدینة أشبیلیة: حمص؛ وذلك أن بني أمیَّة لما 
ام".  ة مدٍن �أسماِء  مدِن الشَّ  حصلوا �األندلس وملكوها سمُّوا عدَّ

ام، �قول: وقال ابن الملقِّن: "ِحْمص: �كسر الحاِء، �كسر الحا ِء وسكوِن المیم، بلدٌة معروفٌة �الشَّ
اسمه حمُص بن المهر بن میَّت �اسِم رجٍل من العمالة، سُ  ،وسمعُت بها ،ودخلُت بها في رحلتي

میت جاف" هناك: حمص بن مهر بن جان، في �الِم �اقوت، وهنا �قول: ابن جاف، "كما سُ 
م الزمان أشهر من دمشق، و�انت أخوه، "و�انت  حمص في قد� . حلب �حلب ابن المهر"

حا�ة، ر علبي: دخلها تسُعمئة حمص في قد�م الزمان أشهر من دمشق، قال الثَّ  جٍل من الصَّ
"من نزل حمص" ألبي القاسم عبُد  ست عشرة، وفي �تابِ  افتتحها أبو عبیدة بن الجراح سنةَ 

فتتحها أبو عبیدة عشَرة، ا الصمد، عبد الصمد بن سعید القاضي، أنَّ حمص فتحت سنة خمسة
حمص خمسمائة صحابي"، قال الجوالیقي: "ولیست عر�یَّة،  نزل"ثنا عشر ألًفا، وفیها قتادة ومعه ا

ر وتؤنَّث".   تذ�َّ
ما ُ�ِتب في هذا الباب،  �تاٍب اسمه "المعرَّب" من أفضلِ  ولهُ  ،الجوالیقي عمدة في هذا الباب

ب" للجوالیقي، �تاب مشهور بتحقیق الشیخ أحمد "المعرَّ  -رحمه هللا–قه الشیخ أحمد شاكر وحقَّ 
وهل هي  ،فیه صراع حوَل ِحْمص ث"؛ ألنَّ ر وتؤنَّ ة تذ�َّ شاكر، �طبعٍة نفیسة، �قول: "لیست عر�یَّ 

رِف، سیأتي.  مصروَفة أو ممنوعة من الصَّ
رف �ما �جوُز في ِهْند؛ ألنَّ  ْرف، وال �جوز فیها الصَّ ه أعجمّي". قال البكري: "وال �جوُز فیها الصَّ

 .مثًال ع من صرِف فاِطَمة �عني المانِ 
 طالب:....

�ْونه  لِكن علمیَّة وتأنیث هممنوع؟ فیأم ، والتأنیث، هند مصروف العلمیَّة والتَّأنیث، علَّتان، العلمیة
ف مثل: نوح، فیكوُن مصروًفا؛ ألنَّه خفَّ ثالثي ساكن الوَسط، طیب: الَوَسط �خِ  ا ساِكنثالثی� 

 ؟حمص
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 ب:.....طال
 ؟ما ُ�ْصَرفأم ط، �صَرف سَ ثالثي ساكن الوَ 

 طالب:....
 ؟لماذا

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 ؟فیه وماذاثالث علل، 

 طالب:...
ُتَقاِبل هذه العلل  ،ِهْند :مثل -�عني خفیف-ساكن الوسط  اب �ونه ثالثی� مة، ثالث علل. طیِّ جْ والعُ 

 أو تقابل واحدة و�بقى اثنتان؟
 طالب:....

 عم.ن
 طالب:....

، قال البكري: "وال �جوز فیها الصرف �ما �جوز في هند؛ ألنه اسم ملعلما �تبه أهل ا لنقرأ
رُف وعدمه؛ لقلَّ  ْرُف وعَدُمه، �جوُز الصَّ حروفه،  ةِ أعجمي، وقال ابن التین في الِجهاد: �جوز الصَّ

و�حتمل   ،لمیة والتأنیثنع صرفه؛ للع�الفتحة مُ  وسِطه، قال ابن حجر: ِحْمص: مجرورٌ  وسكونِ 
 .صرفه، و�حتمل أن �جوز صرفه �جوزَ  أنْ 

�عني: ابن –وتعقبه العیني، قلُت: ال �حتمل أصًال، قلت: ال �حتمل أصًال؛ ألنَّ هذا القائل  
أوسطه  نَ كِّ فإن ما ال ینصرف إذا سُ  -حمص طِ أوسَ –سطه إنَّما غرَّه فیما قاله سكون أوْ  -حجر

، ولكن صرُفهُ  فیجوزُ  ،فیبقى االسم �سبٍب واحد ،وذلك �قاوم أحد السببین�كون في غا�ة الخفَّة، 
سط یبقى �سبٍب واحد، أّما إذا �ان فیه ثالث وْ ما إذا �ان االسم فیه علَّتان فبسكون األَ هذا فی

أعجمیَّة مؤنََّثة سمي بها  ءسماأو جور، لبتَّة، ماه أُجور فإنه ال ینصرف و ه علل، مثل: ما
 في-قال "ثم نقلت أعالم في العر�یَّة، ؟ اأوصافً أم  افي األعجمیة أعالمً  ملتأعالم، استع

 .قال: "حدثنا عبد هللا بن سیاٍه" -البخاري 
 طالب:.....

�ختلف عن  استعماله في العجمیة وهو أعجمي؟ ألنَّ  لماذ"حدثنا عبد هللا بن سیاٍه"، صِرف، 
وجور إذا �انت فیه ثالث علل مثل: ماه  أماهناك وصف وهنا علم، قال: "و استعماله في العر�یة؛ 
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�ما ذ�رنا فیه  ه �عد مقاومة سكونه أحَد األسباِب یبقى سببان، وحمُص لبتة؛ ألنَّ أفإنه ال ینصرف 
م: البكري، والنووي، والكرماني، ثالث علل، فافهم، إذا علمت هذا، فقد قال �عدم صرفه". ما تقدَّ 

ر�شي �منع صرِفِه؛ فه، وفي "المصابیح" للدمامیني" جزم الزَّ هم قالوا �عدم صر وابن الملقِّن، �لُّ 
 "المصابیح" جزم الزر�شي �منع صرفه؛ للعجمة والتأنیث والعلمیة".ـبأنیث والعلمیَّة، للعجمة والتَّ 

ر و�ؤنَّث، انتهى.ث، ر و�ؤنَّ �قول الدمامیني: " قلت في "الصحاح": حمص بلٌد یذ�َّ  فعلى  بلد یذ�َّ
لَّتان، والتسكین �قاوم واحدة، فال یبقى فیه إال علَّة، تسكین الوسط، وحینئٍذ یتجه التذ�یر یبقى ع

صرفه على مقال ابن حجر، "فعلى التذ�یر لیس إال العجمة والعلمیة وهو ساكن الوسط �نوح 
ه غیر منصرف، إلى حمص �الفتحة؛ ألنَّ  فیصرف". وقال القسطالني: "إلى حمص مجرورٌ 

حیح، حمص  ؛غیر منصرفٍ مجرور �الفتحة؛ ألنه  للعلمیَّة والتَّأنیث ال للعلمیة والُعجمة، على الصَّ
ها ال ألنَّ  ؛ال للعلمیة والعجمة على الصحیح ،ه غیر منصرف للعلمیة والتأنیثألنَّ  ؛�الفتحة مجرورٌ 

ز �عضهم   ،وماه وجور منع صرف الثالثي، �نوح مثالً تمنُع صرف الثالثي". العجمة ال ت "وجوَّ
اكن الوسط، ولم �جعلْ نْ عدمه نحو هِ صرفه �  للعلمیَِّة أثًرا". د، وغیره من الثالثي السَّ

هذه رمز البن –حاء  أنَّ  -�عني العیني–ابن حجر في "انتقاض االعتراض" أجاب، قال: "وظنه 
ْرَف من أجِل سكوِن الَوسط فاِسد؛  -حجر ز الصَّ  أراد البلدَ  نْ ألنَُّه أراد أنَّ الذي ینطق �ه إجوَّ

 ا فیجوز صرُفه".رً صار مذ�َّ 
أر�َد  نْ فإِ  ،اآلن: البلدان قد ُتصرف وقد ُتمنع، لماذا؟ ألن هذه األسماء أعالم على هذه البقاع

إذا أردت  اآلن صرفت، -وهو مذ�ر–المكان  نع من الصرف، و�ن أردتَّ مُ  -وهي مؤنثة-البقعة 
ماذا �الم ابن حجر  نرى فیه؟  ماأم المكان المسمى حمص، �صیر فیه علمیة، لكن تأنیث فیه 

ْرَف من أجِل  -حاء من هو؟ ابن حجر–أن حاء  -�عني العیني–"وظنه �قول:  ؟�قول ز الصَّ جوَّ
 ا فیجوز صرُفه".أراد البلد صار مذ�رً  أنَّ الذي ینطق �ه إنْ  سكوِن الَوسط فاِسد؛ ألنَُّه أرادَ 

ْرِف لل  علل المذ�وَرة في �اِ�ِه، هل لإلنسان أنْ �عني: مثل هذه الكلمات المحكوم �منعها من الصَّ
م فیها على حسبِ  رف، قال: أَصَرَف  ، إنَ اعتباره هوَ  یتحكَّ ر�د قیل له: أخطأت ممنوع من الصَّ

المكان، إن منع من الصرف قیل له أخطأت ألنه مصروف، قال: أنا أر�د البقعة، فهل یرجع في 
 .مثل هذه األمور إلى إرادِة النَّاِطق

 .طالب:...
رف فهل ُیرَجع في مثِل هذه اُألُمور إلى  ،�عني الذین اختلفوا في صرف: أ�ان، ومنعه من الصَّ

 إرادِة النَّاِطق؟
 طالب:....

ْرِف، حتَّى سمعنا مراًرا الكالم المشهور: َمن  �عني الذین اختلفوا في صْرِف: َأَ�ان، ومنعه من الصَّ
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ْرف،  منع أ�ان فهو أتان، مَع أنَّ ابن مالك اإلمام  ماالمشهور صاحب األلفیَّة �منعه من الصَّ
ان". النَّ  لْ رف؟ "وقُ سبب الصَّ  وما ؟سبب المنع ظر فیه هل النون أصلیة مثل هذا في: عفَّان، وحسَّ

، وهل أ�ان من زائدة، هل هو من العفَّ أم  ة أو من العفن، وهل حسان من الحسن أو مَن الحّسِ
رف؛ ألن ما ُ�ْمَنع؟ ما �ُ أم لنون أصلیَّة ُ�منع اإل�انة أو من اإل�اء؟ فإذا �انت ا منع من الصَّ

ا�ط في المنع من الصَّ  له: أخطأ، وقیل   اإلنسان إذارف: أْن تكوَن األلف والنون زاِئَدَتْین، فهلِ الضَّ
�الم ابن حجر، "وظنُُّه  نرى ل؟ قبَ ما �ُ أم قبل أردت �ذا، �ُ  ما أردت �ذا، أنا ال، أناأخطأت، �قول: 

ز الصَّ  -�عني ابن حجر–ه أنَّ  ه أراد أن الذي ینطق �ه، ط فاسد؛ ألنَّ سَ رف من أجل سكون الوَ جوَّ
 .ا فیجوز صرفه"أراد البلد صار مذ�رً 

"ثالث  �أنَّ ابن حجر إلى أنَّ الَحَكم في هذا: اختیار النَّاطق و�رادة النَّاِطق، وَمْعنى قوِله: 
ْرف ال �جعُل للُعجمِة أثًرا؛ التأنیث والعلمیةو  علل: الُعجمة والتألیف، ز فیه الصَّ ، ولكن من جوَّ

ة العلمیَِّة وحَدَها". ة العلمیَّة، علَّ ها ال تمنع صرف الثالثي وال التأنیث إذا قصد البلد، فتبقى علَّ ألنَّ 
إخوان هذه المسائل التي تأتي عارَضة، تأتي عارضة قد ُتْقرأ في �تِب النَّْحو فال یتبیَُّنها  �ا

ح ثَ ئ، لكن �التطبیق على المثال، ودراسة هذا المِ القارِ  ال من جمیع الجوانب هو الذي یوضِّ
 و�ثبِّت القواعد. ،القواعد

ز عِ  : "ومعنى قوله: ثالثُ -رحمه هللا–قال ابن حجر  لل، العجمة، والتأنیث، والعلم، ولكن من جوَّ
ْرف ال َ�ْجَعُل للُعْجَمِة تأثیًرا؛ ألنَّها ال تمن صد البلد ع صْرَف الثُّالثي، وال التَّأنیث إذا قُ فیِه الصَّ

ْصد المتكلِّم و�رادة إلى أنَّ المردَّ في ذلَك قَ ن ابن حجر �میُل ى علُة العلمیَّة وحَدها". �أفتبق
ر  اإن �ان یر�دها مكانً المتكلم،  ساكن الَوَسط  اترتفع العلَّة، وتُكوُن، و�كوُن َ�ْونه ثالِثی� ففهو مذ�َّ
عجمیة ثقیلة إذا �انت ثالثیَّة ساكنة الَوَسط َخفَّْت، وارتفَع أثُر هذه ُعْجَمة؛ ألنَّ األسماء األ�قاِوم ال
 العلَّة.

َرر"، المحاكمة بین العیني وابن حجر، هذا �تاب  مة الثامنة" من "مبتكراِت  الآللئفي "المحاك والدُّ
ال: "وأقوُل إنَّي راجْعُت ابن حجر، ق �عادتهمرَّ بنا مراًرا، �عد أن ذ�ر �الم ابن حجر والعیني 

، ُمنع صرفه للعلمیَِّة والتأنیث، وُر �الفتحة، حمص مجروٌر �الفتحةفإذا عباراته: وحمص: مجر 
 و�حتمُل أْن �جوَز صْرُفُه".

ر، وقد ُسِبَق في َذِلك، ُسِبق ابن َحَجر، �عني من صودُ قْ المَ  ز، ما هو �مقرِّ : أنَّ ابن حجر مجوِّ
 صِرف.أنیثه، من ینازع في ُعْجَمته �َ یناِزِع في ت

هذا القول المقرر عند ابن  ،�قول: "ثم راجعُت ابن حجر فإذا عبارته: "وحمص: مجروٌر �الفتحة"
أنیث، و�حتمُل أْن �جوَز صْرُفُه". �عني: ما حجر، لكن الثَّاني تجِو�ز، "ُمنع صرفه للعلمیة والتَّ 
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قاِوُم الُعْجَمة، هل هي تقاِوم الُعْجَمة على ي ساكن الوسط تُ نه ثالث�وْ  ؟ ألنَّ لماذاذ�َر الُعْجَمة، 
رف، �ونه ثالثی�  صوص أو تقاِوم أيّ وجِه الخُ  ه قال: الوَسط؟ ألنَّ  ا ساكنعلَّة تمنع من الصَّ

رف ال �جعُل للعجمة تأثیرً  ز فیه الصَّ ها ال تمنع ألنَّ  ؛ا"و�حتمل أن �جوز َصْرُفُه". ولكن َمن جوَّ
عیین، أو حدید والتَّ الَوَسط تقاِوم الُعْجَمة على وْجه التَّ  ا ساكنِثي"، فاآلن  �وُنه ثالِثی� صرَف الثُّال

 الث؟تقاوم علَّة من هذه العلل الثَّ 
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

 ؟ماذا
 طاِلب:....

وهي رفت هند تقاوم العجمة، فكیف ُص  أنَّهاالعجمة فقط،  مُ تقاوِ  ال، تقع، ال، مفهوم �المه أنها
 لیست أعجمیَّة؟ 

ساكن الوسط �قاِوُم الُعْجَمة فهند لیست أعجمیَّة، فماذا قاومت هذه الخفَّة،  ا�ونه ثالثی� مادامت 
هل رفعت علَّة ال �عینها، و�قیت اثنتان والنِّزاع في الَتذ�یر والتَّأنیث، فَمن یؤنِّث  ماذا قاومت؟

ا �قاِوم ساكن الوسط خفیفً  اأنَّ �ْوَنه ثالثی�  -�عُضهمكما قال –�ْمَنع، ومن ُیذ�ِّر �ْصِرف، أو أنَّ 
 .العلل �لَّها

 طالب:.....
، ال ن الوسط یبقى الثقل فیه معروف هذاغیر ساك ال، ال، البد من �وِنه ساكن الوسط؛ ألنْ 

ط، "و�حتمل أن ح، ولوْ وْ ساكن الوسط: �نُ  امنصوص علیه في �تب النَّْحو، ال بد أن �كون ثالثی� 
النحو  ثمَّ راجعُت �تَب النَّحِو واللغة". �یف �تَب  -�قول القصیري –صرفه، ثمَّ راجعُت �جوز 
 ؟واللغة

 طالب:.....
 ؟ماذا

 طاِلب:......
رف، ومنها: البیان، نعم، اللغة فروعها اثنا عشَر فن�ا، اثَنا عشَر فن�ا، منها: النَّْحو، ومنها: الصَّ 

 ق، إلى غیرها من الفنون المعروفة. والمعاني، والبد�ع، والوضع، واالشتقا
لَ  ا في عر�یته وعجمیَِّته، وتذ�یره أنَّ في ِحمص خالفً  "ثم راجعُت �تب النحو واللغة فتحصَّ

واحد وهو: العلمیَّة". �عني یبقى: علم، �عني: على  لى عر�یَِّته فلم یبَق إالَّ سببٌ وتأنیثه، وع
ًرا ُیَراُد �ه المك ان، ما یبقى إالَّ سبب واحد وهَو العلمیَّة، "وأنَُّه وقع خالٌف عر�یته وعلى �وِنِه مذ�َّ
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ل في الثُّ   العجميمطلقِ  عنَد النُّحاِة في صرفِ  الثي ثالثُة الثالثي ومنعه، قال األشموني: و�تحصَّ
 الثي ثالثة أقوال، أحدها: أنَّ الُعجمة ال أثَر لها مطلًقا، وهو الصحیح، أنَّ أقوال، و�تحصل في الثُّ 

ما تحرَّك  ما تحرََّك وسطه ال ینصِرف، أنَّ  ا وهو الصحیح، الثاني: أنَّ جمة ال أثر لها مطلقً الع
 كَِّن وسطه وجهان.ما سُ وسطه ال ینصرف، وفی

 ابن الحاِجب". ف، و�ه جزمَ رِ َص نْ صرف، وما سكِّن وسطه یَ نْ الثالث: ما تحرَّك وسطه ال یَ 
 طاِلب:.....

 ؟نعم
 طالب:.....

 ؟ماذا
 ...اِلب:.طَ 

 .ال، ال، ال، َحَمص، وَجَمص: أفعال
 طاِلب:....

 ؟أین من "أدواء العیون"ین تكون هذه؟ أ
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:.....

 .ولیست أفعاًال 
�الم  هذا–ابَن حجر  "وفي "المصباح"، ِحْمص: البلد المعروف �الصرف وعدمه، ولقد ظهر أنَّ 

وقد  -والدرر" في المحاكمة بین العین وابن حجرلئ آلله في "مبتكرات ال البصیري ما زال الكالم
فال إشكال، أو ممن �قول  إمَّا �عر�یة ِحْمص وتذ�یره، اظهر أن ابن حجر ممن �قول جوازً 

ه ال أثر للعجمة في الثالثي، و�نصر المذهب، من أنَّ  يو�المذهب الذي صححه األشمون �عجمیته
جور، �ما و  اقتران حمص وماه �ماه ر أنَّ ُف نوح في القرآن، �ما ظههذا المذهب صرْ  و�نصرُ 

ذ�ران مع العرب أو هما عجمیان قطًعا؛ فال یُ ظهَر أن اقتران �ماه وجور تمو�ٌه لالغترار؛ ألنَّ 
جور، هذه أعجمیة ما فیها و ر حمص �ماه فاعرفه". �قول لما العیني نظَّ  مثیلِ المختلف فیه في التَّ 

 ق على مطا�قته له.فِ التمثیل �مطابق متَّ  ف في عر�یتها، ینبغي أنوحمص مختلَ  ،خالف
 

لكه، دار ها داُر مُ �قول القسطالني: "إنَّما سار هرقل إلى حمص؛ ألنَّ   "وسار هرقل إلى حمص"،
، قال النووي: �فتح الیاء و�سر الراء، أي: لم �فارقها، قال "فلم یِرم حمص، فلم یِرم حمص"ملكه، 
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توضیح" البن  �كاد �ستعمل إال مع حرف النَّفي، وفي "الم، والرِ الكرماني: �قال: ما رمُت ولم أ
م �فعل، أي: ما یبرح. �قال: رامه یر�مه رْ�ًما، أي: بِرحه، و�قال: ال تِرْمه، الملقن: �قال: ما یر�

أي: ال تبرحه، قال ابن طر�ف: ما رامني وال یر�مني: لم یبرح عنِّي، وال ُ�قال إالَّ منفی�ا، وال �قال 
ي". �عني: ال �فارقني، ومن ذلك ما یوجد في البهائم فی�ا. ما رامني وال یر�مني: لم یبرح عنِّ إالَّ َمنْ 

 ، وهنا الَبْو...ولدها دلَّسوا علیها �آخر أو ِبَبوْ  ولدها وتروم �ذا، و�ذا ماتَ  ْت هم: هذه رامَ من قولِ 
 طالب:.....
اة؛ لتَ فخ �موه �ه على هذه الناقنْ الذي �حشى أو یُ  الَبْو: الجلدُ   ، �موه علیها �مثل هذا.رّ دُ ة أو الشَّ

قال إال منفی�ا، قال األعشى �حكي "ترومه، من قولهم: ما رامني وال یر�مني: لم یبرح عنِّي، وال �ُ 
 قول بنٍت له: 

 فإنا �خیر إذا لم ترم  أ�ا أبتا ال تِرْم عندنا
 �عني: إذا لن تبرح عنا وتفارقنا.

وقال  تح أوله و�سر الراء، أي: لم یبرح من مكانه هذا هو المعروف،"وقال ابن حجر: فلم یرم، �ف
 لْ م �ِص لَ  ، قال الداودي: لم یرم، �عني:لْ : لم �ِص مْ الداودي: لم �صل إلى ِحْمص، وز�َّفوا لم یرِ 

 إلى حمص. وز�َّفوه"، �عني: ردوا علیه. 
 :...بطال
 نعم.

ا مقال: : لم �فارقها، �ف، و�سر الراء، أيْ الحرو  وقال العیني: "قوله: فلم یرم �فتح الیاء آخرُ 
و�قال:  برح،ی: ما ُرْمُت ولْم أِرم، وال �اد �ستعمل إال مع حرف النَّفي، و�قال: ما یر�ُم �فعل، أيْ 

ي وال ا رامنحه. قال ابن طر�ف: م: ال یبرَ ْمُه، أيْ یر�ُحُه، و�قال: ال یرِ : رام أو یر�م ر�ما، أيْ 
 ل إال مْنفی�ا".قایبرح وال �ُ  یر�مني: لمْ 

أي:  ،احبه""حتَّى أتاه �تاٌب من صاحبه، فلم یرم حمص، فلم یرم حمص حتَّى أتاه �تاٌب من ص
 في حدیث دحیة الذي أشرُت إلیِه". �الم: و وقال ابن حجر . -قاله الكرماني–الذي برومَیة 

 طو�ل نقل عن ابن حجر وغیره.
 �هللا أعلم. من صاحبه". "حتَّى أتاه �تابٌ لعلنا نقف على: 

 .م على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینهللا وسلِّ  وصلِّ 


